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Styrelsen

Styrelsen under 2014
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Medlemmar

Klubben har för närvarande 111 medlemmar. Klubben har minskat
något i antal sedan i fjol från 121 betalda medlemsavgifter. Vi har nu
haft en vikande trend under några år.

Års- och
Styrelsemöten

Årsmötet hölls i klubbstugan i Lugnvik och finns protokollförd den 11
Mars.
Styrelsen har under året haft nio möten. Vi ser gärna att flera ”dyker”
upp på mötena. De hålls som regel första tisdagen i varje månad kl
19.00 i klubbstugan. Håll utkik på hemsidan.
Styrelsen har under året bl a diskuterat och behandlat;
Problemet med långliggare på varvet som inte betalar sina
avgifter.
Nybyggnation av altan på Rönningen
Byggnation av gapskjul varvet
Utveckling av hamnkommitén
Fester och evenemang

Ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsatt god. Räkenskaperna redovisas i
årsmötets revisions och ekonomiska berättelser.
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Varvet

Två arbetsdagar har genomförts under året som avsattes för städning
och allmän upprustning.
Elen i verkstaden har färdigställts.
Projektet att bygga båthus på varvet har återupptagits efter att ha legat
i malpåse under ett antal år. För närvarande finns styrelsebeslut på att
söka bygglov för inre kortsidan. Huset är tänkt att rymma de största
båtarna klubben har på varvet. Genom att samla dessa till en del av
varvet förenklas rangeringen av de längsta båtarna.
Antalet båtar på varvet är för tillfället ett knappt 60-tal.
Snön har fram till skrivande stund inte varit något problem på varvet.
Sjösättningsrampen lär behöva underhåll till våren då platsen varit
besökt av vattenskotrar som hoppar från vattnet upp på trärampen.

Rönningen

Arbetet på Rönningen har under sommaren mest varit av karaktären
allmänt underhåll.
Under hösten hade vi två arbetshelger och några tidigare dagar under
sommaren. Gapskjulet har flyttats från stranden och upp i skogen. Det
skapade då plats att bygga en stor altan som sedan sattes upp.
Vi ser fram emot en invigning under tidiga sommaren och sedan en varm
och solig sommar på altanen.
Vi har investerat i en ny kajak och fjolårets inköp av båt har sjösatts på
Rönningen.

Evenemang

Årlig surströmmingsfest hölls den 16/8.

Utbildning

Inga utbildningsaktiviteter har genomförts under året.

Övrigt

Styrelsearbetet i ÖMK blir allt svårare. Färre och färre medlemmar har
lust eller ingen möjlighet att delta i arbetet. Denna trend måste ändras
för att få till en utveckling av klubben. Många av klubbens
styrelsemedlemmar har suttit i 8-10 år.
På längre sikt kan i sämsta fall klubben måsta avslutas om inte
styrelsen fungerar.
Vi saknar ansvarig för kajakhuset.
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